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Kuntien järjestöyhdyshenkilö työkokous   3/2018  

Muistio 
 

  Aika:   18.9.2018 

  Paikka:   

  

Tervolan kunnantalo, Keskustie 81 

Kokoukseen voi osallistua myös Skype for Bisnes 

etäyhteyden välityksellä  

                         Jäsenet: Sirkka Kinnunen-Oja, Tervola  

Anna-Sofia Nikka, Ylitornio  

      Marja Mathlein, Tornio  

      Emma-Lotta Heikinmatti, Keminmaa  

  Soile Vakkala, Simo 

      Kemi 

      Tuula Huttunen Koivumaa 

      Aila Rytkönen, Majakka  

       

 
 

1. Tervetuloa ja kuntien kuulumiset  

− Ylitorniolla järjestöjen ja kunnan välinen yhteistyön kehittäminen on 
käynnistynyt omien resurssien puitteissa ja kunnan talousarvion laatimisen 
yhteydessä mietitään lisäeväitä järjestötyön tukemiseen.  Järjestöjä ja 
mahdollisesti tulevan järjestötalon raameja kartoitetaan vielä tämän syksyn 
aikana toteutettavalla kyselyllä. 

− Torniossa toimii HYTETU johtoryhmä ja poikkihallinnollinen HYTE 
työryhmä, joka keskittynyt tällä hetkellä hyvinvointikertomustyöhön. 
Työryhmän puheenjohtajana toimii Leena Meriläinen. Keskustelua on käyty 
mm. HYTE suunnittelijan palkkaamisesta kuntaan, jonka tehtävänä olisi 
toimia samalla järjestöyhdyshenkilönä. Tornion kaupungin ja järjestöjen 
yhteinen työpaja on suunniteltu pidettäväksi 8.10. Tilaisuudessa käsitellään 
järjestöavustusten vuoden 2019 kriteerejä sekä järjestöjen roolia 
hyvinvointityössä. Majakan puolesta pidetään tilaisuudessa Järjestötieto-fi – 
verkkopalvelun yhdistysnetistä ja järjestöjen hyvinvointitarjottimesta. 

− Keminmaassa järjestöyhdyshenkilö on vaihtunut kesän kynnyksellä.  
Kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, jota vetää Sanna Jussila. 

− Tervolassa kuntastrategian päivitys ja HV kertomustyö on kesken. Kunnan 
hyvinvointityöryhmän kokoonpano on vielä osin avoin mm. Terveystalon 
edustajan nimeämisen suhteen. Järjestötapaaminen on suunnitteilla 22.10.  

Simossa toimii poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä, jossa on edustus 
järjestöistä ja asukkaista. Simon Järjestötalo Toivon tupa on avautunut 
syyskuussa. Tila on ilmaiseksi järjestöjen käytössä. 
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− Kemi 
Kemin kaupunki ei ole vielä nimennyt uutta järjestöyhdyshenkilö Marja 
Kynsijärven tilalle.  
Kemissä toimii poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä ja keskushallinto 
on nimennyt Hyte suunnittelijaksi Ritva Sonntagin. 
STEA:n rahoitusta saaneet yhdistykset kokoontuivat avustusvalmistelijoiden 
ja -tarkastajien johdolla kesäkuussa 2018. Esille nousi rahoittajan puolelta 
päällekkäisyyksien välttäminen ja synergiaedun saaminen mm. yhteisen 
järjestötalon kautta.  

 
2. Majakan ajankohtaisen kuulumiset  

− Lapin Liiton Arjen palveluverkko- hanke on päättymässä vuoden lopussa.  
Meri-Lapin kunnissa hankkeen toiminta on ollut vaihtelevaa ja käytännön 
toteutus on tapahtunut osin Majakan hallinnoiman Yhtä Köyttä – kylien 
hyvinvoinnin monipalvelupiste - hankkeen kautta. Hankkeen I vaihe on 
päättynyt ja II vaiheen toteutusta varten rahoitusta on haettu Peräpohjolan 
Leader ry:n ja Outokaira Tuotamhan ry:n kautta. Rahoituspäätöksi voidaan 
odotella vuoden 2019 alkupuolella. Hankkeessa ovat mukana pilottikylät 
Tervolasta Paakkolan kyläyhdistys, Keminmaasta HILMA -kylät, Torniosta 
Kantojärven kyläyhdistys, Ylitorniolta Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ja 
Pellosta Juoksengin kyläyhdistys ja Simon kunta. Rahoitushakemukseen 
toivotaan kumppanuussopimuksia myös kuntien kanssa. 
Pilottikylätapaamiset toteutetaan vielä kuluvan syksyn aikana. Tavoitteena 
sopia mm. tulevaisuuden askelmerkeistä ja viestinnästä. 

 
Yhtenä ideana jatkoa ajatellen olisi mm. HYTE -kyläkortista 
hyvinvointikertomukseen kokeilu pilottikylillä. 
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/pohjois-
pohjanmaan-asukkaat-paasevat-vaikuttamaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-
edistamistyohon-omissa-kunnissaan 

 

− Tuija Braxin selvitys järjestöjen roolista maakunta-ja sote uudistuksessa on 
valmistunut heinäkuussa 2018. Selvityksessä todetaan mm. että ”maakuntien 
ja kuntien on nimettävä vastuuhenkilöt sekä järjestötyöhön että hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseen. Näin järjestöt tietävät keneen olla yhteydessä, ja 
vältetään tietokatkokset.” 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160957/STM_r2
6_18_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
 

− Majakka on kartoittanut alueen kuntien vuoden 2017 yhteisöavustukset. 
Selvitys ei ole kattava koska kunnat jakavat yhdistyksille avustuksia eri 
hallintokuntien kautta mm. tila-avustuksina. Tuula laittaa selvityksen Word 
dokumenttina yhdyshenkilöille täydennystä varten (Liite 1). Selvityksen 
toivotaan luovan pohjaa vuoropuhelulle ja kuntien avustuskäytäntöjen 
kehittämiseen. 

  

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/pohjois-pohjanmaan-asukkaat-paasevat-vaikuttamaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyohon-omissa-kunnissaan
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/pohjois-pohjanmaan-asukkaat-paasevat-vaikuttamaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyohon-omissa-kunnissaan
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/pohjois-pohjanmaan-asukkaat-paasevat-vaikuttamaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyohon-omissa-kunnissaan
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160957/STM_r26_18_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160957/STM_r26_18_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160957/STM_r26_18_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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− M-L järjestöjen kehittäjäverkostojen (Liite 2) toiminta on saatu käyntiin. 
Kokousten muistiot toimitetaan tiedoksi järjestöyhdyshenkilöille. 
Todettiin, että verkostojen toimintaan tulisi kiinteämmin kytkeä myös 
kuntien ikä-, vammais-, nuoriso- ja kyläneuvostot. 
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot  
Yllä olevan linkin kautta löytyvät myös kuntien järjestöyhdyshenkilöiden 
yhteistiedot ja jatkossa kokousten muistiot. 
 

− uudistunut Järjestötieto.fi -verkkopalvelu on avautunut osoitteessa 
https://www.järjestötieto.fi/  
Sovittiin, että Majakan toimesta toimitetaan järjestöyhdyshenkilöille JT-
palvelun logo, jonka avulla linkittäminen kuntien verkkosivuille voisi esim. 
tapahtua. 

 

− käytiin keskustelua Majakan ja kuntien välisestä kumppanuussopimuksesta 
alustavan luonnoksen pohjalta (Liite 3). Tärkeinä yhteistyön muotoina nousi 
esille mm. tiedontuotanto, viestintä, vapaaehtoistoiminnan koordinaation ja 
avustuskäytänteiden kehittämistyö. Päätettiin, että järjestöyhdyshenkilöt 
käyvät keskustelua yhteistyötarpeista ja -muodoista oman kunnan sisällä, 
jonka pohjalta laaditaan esitys kunnan ja Majakan välisestä 
kumppanuussopimuksesta. Kuntajohdon tapaamiset sovitaan kaikkiin 
kuntiin maaliskuun 2019 loppuun mennessä. 
 

 
3. Muut esille tulevat asiat  

− Lastensuojelun keskusliiton LAPE järjestöjen Lapin muutosagentin Matti 
Virtasalon terveisinä tiedoksi, että 
ajankohtaisinta toiminnassa on paikallisten (kuntakohtaisten) 
perhekeskusten kohtaamispaikkojen kartoittaminen vielä tämän vuoden 
puolella Lapin Lape-hankkeen kanssa yhteistyössä. Lisäksi terveisinä, että 
www.lskl.fi/perheet-keskioon on nettisivu, josta löytyy tällä hetkellä 
hankkeen perustietojen lisäksi erilaista järjestöjen tuottamaa materiaalia 
perhekeskustoimijoiden työn tueksi.  

 
4. Seuraava kokous ja paikka  

− Sovitaan Doodlen välityksellä marraskuulle  

 
 

Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/

